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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 – Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla 
ich rodzin. 

Okres objęty 
 kontrolą 

Lata 2014-2015, przy czym wybrane dane dotyczące programów i opracowań oraz 
danych statystyczno-finansowych mogły dotyczyć lat wcześniejszych (2010-2013). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Piotr Bulski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/10/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.                         (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" s.c., Marek Majkowski, Lucyna 
Majkowska, Dominik Machaj, ul. Szkolna 8, 25-660 Koprzywnica (dalej: NZOZ). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Majkowski, Lucyna Majkowska i Dominik Machaj. (dowód: akta kontroli  
str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
NZOZ, prowadzący Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Koprzywnicy (dalej: Zakład), 
prawidłowo realizował zawarte z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ 
(dalej: OW NFZ) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczeń 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej oraz w zakresie 
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.  

Z badania dokumentacji medycznej osób z chorobą Alzheimera przebywających  
w Zakładzie wynika, że każdej z nich zapewniono kompleksową, całodobową 
opiekę, obejmującą w szczególności udzielanie porad przez lekarza chorób 
wewnętrznych i lekarza psychiatrę, dostęp do badań diagnostycznych, terapii 
zajęciowej, zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Diagnoza w zakresie poziomu 
funkcji poznawczych oraz występowania psychopatologii została przeprowadzana  
u wszystkich ww. pacjentów, których stan zdrowia umożliwiał współpracę  
z personelem Zakładu. 

W bardzo ograniczonym stopniu prowadzono działania dotyczące diagnozowania 
choroby Alzheimera u pacjentów w wieku powyżej 60 roku życia, korzystających  
z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej w NZOZ. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Zgodnie z § 8 regulaminu porządkowego z dnia 31 lipca 2013 r., NZOZ złożony był  
z dwóch jednostek organizacyjnych: Ośrodka Zdrowia i Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego. W skład Zakładu wchodziły dwie komórki organizacyjne: Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy (dalej: ZOL) i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny 
(dalej: ZOL-PSY). Zgodnie z § 29 regulaminu, Zakład udzielał całodobowych 
świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji osób 
niewymagających hospitalizacji. Zakład zapewniał im środki farmaceutyczne  
i materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. 
Zgodnie z § 23 regulaminu, Dyrektor reprezentował NZOZ na zewnątrz, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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samodzielnie podejmując decyzje dotyczące NZOZ i ponosząc za nie 
odpowiedzialność. 

(dowód: akta kontroli str. 22-32) 

Funkcję Kierownika Zakładu sprawowała Lucyna Majkowska, wspólnik spółki 
cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” s.c. Majkowski Marek, 
Majkowska Lucyna, Machaj Dominik (dalej: Spółka). 

(dowód: akta kontroli str. 3-21) 

Z wyjaśnienia Marka Majkowskiego, Dyrektora NZOZ wynika, że Spółka powierzyła 
Lucynie Majkowskiej powyższe stanowisko od kwietnia 2003 r., jednak nie 
sporządzono na tę okoliczność pisemnego dokumentu. Do obowiązków Kierownika 
Zakładu należała m.in. organizacja pracy w Zakładzie, organizacja przyjęć 
pacjentów do Zakładu i zapewnienie im wnikliwej opieki, comiesięczne rozliczanie 
świadczeń z OW NFZ oraz cykliczne przygotowywanie dokumentacji do konkursów 
ofert NFZ w ramach świadczeń opieki długoterminowej i opieki psychiatrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 420-424) 

W latach 2014-2015 obowiązywały następujące umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawarte przez NZOZ z OW NFZ: 
a) w zakresie świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w ramach opieki 

długoterminowej (dalej: umowy SPO): 

 umowa nr 13-SPO14-11-00766-008 z dnia 2 lutego 2011 r., w brzmieniu 
określonym w załączniku do aneksu z dnia 4 lutego 2014 r., w którym kwotę 
zobowiązania na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. określono 
w wysokości 451.744,00 zł, wraz z ugodą nr 1 z 13 sierpnia 2014 r., 
dotyczącą rozliczenia kosztów za świadczenia w ww. umowie do kwoty 
454.024,00 zł, 

 umowa nr 13-SPO14-14-00766-040 z dnia 15 lipca 2014 r., w której kwotę 
zobowiązania na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. określono w 
wysokości 475.456,00 zł, wraz z aneksem AN 04-FN06 z 13 lutego 2015 r. 
dotyczącym zwiększenia kwoty zobowiązania do kwoty 477.052,00 zł, 

 umowa nr 13-SPO14-14-00766-040 z dnia 15 lipca 2014 r., w brzmieniu 
określonym w załączniku do aneksu z dnia 16 stycznia 2015 r., w którym 
kwotę zobowiązania na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
określono w wysokości 950.912,00 zł; 

b) w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (dalej: umowy PSY): 

 umowa nr 13-PSY04-12-00766-013 z dnia 30 stycznia 2012 r., w brzmieniu 
określonym w załączniku do aneksu z dnia 4 lutego 2014 r., w którym kwotę 
zobowiązania na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. określono 
w wysokości 471.767,00 zł, wraz z aneksem AN 02-FN12 z 13 lutego 2015 r. 
dotyczącym zwiększenia kwoty zobowiązania do 479.621,00 zł, 

 umowa nr 13-PSY04-12-00766-013 z dnia 30 stycznia 2012 r., w brzmieniu 
określonym w załączniku do aneksu z dnia 16 stycznia 2015 r., w którym 
kwotę zobowiązania na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
określono w wysokości 482.885,00 zł. 

Wartość świadczeń zrealizowanych przez NZOZ wyniosła: 
a) w zakresie umów SPO: 

 od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. – 456.281,20 zł, 

 od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 477.052,00 zł, 

 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 939.557,60 zł; 
b) w zakresie umów PSY: 

 od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 481.584,50 zł, 

 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 480.454,00 zł. 
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Wartość środków otrzymanych z OW NFZ wyniosła: 
a) w zakresie umów SPO: 

 od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. –  453.925,20 zł (99,98% kwoty 
umowy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ugodą/aneksem), 

 od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 477.052,00 zł (100%), 

 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 939.557,60 zł (98,8%); 
b) w zakresie umów PSY: 

 od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 479.034,50 zł (99,9%), 

 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 480.454,00 zł (99,5%). 
W przypadku każdej umowy SPO i PSY wartość rachunków (z korektami) 
wystawionych przez NZOZ odpowiadała wartości środków finansowych 
otrzymanych z OW NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 71-294) 

W badanym okresie nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne dotyczące 
wykonywania przez NZOZ zadań z zakresu opieki nad osobami z chorobą 
Alzheimera. OW NFZ nie nakładał na NZOZ kar umownych związanych  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawartych w zakresie 
świadczeń dla pacjentów z chorobą Alzheimera (umowy SPO oraz PSY). 

(dowód: akta kontroli str. 33-35, 328) 

W 2014 r. w Zakładzie przebywało 79 pacjentów, z których 45 cierpiało na chorobę 
Alzheimera (57,0%). W grupie wiekowej 60-65 lat opieką objęte były trzy osoby 
(każda z chorobą Alzheimera), w grupie 65-70 lat – 11 osób (osiem z chorobą 
Alzheimera, tj. 72,7%), w grupie 70-75 lat – pięć osób (wszystkie z chorobą 
Alzheimera), w grupie 75-80 lat – 16 osób (15 z chorobą Alzheimera, tj. 93,8%),  
w grupie powyżej 80 lat – 44 osoby (14 z chorobą Alzheimera, tj. 31,8%). 
W 2015 r. w Zakładzie przebywało 78 pacjentów, z których 43 cierpiało na chorobę 
Alzheimera (55,1%). W grupie wiekowej poniżej 60 lat opieką objęto jedną osobę  
(z chorobą Alzheimera), w grupie 60-65 lat – dwie osoby (każda z chorobą 
Alzheimera), w grupie 65-70 lat – siedem osób (sześć z chorobą Alzheimera,  
tj. 85,7%), w grupie 70-75 lat – sześć osób (dwie z chorobą Alzheimera, tj. 33,3%), 
w grupie 75-80 lat – 20 osób (15 z chorobą Alzheimera, tj. 75,0%), w grupie powyżej 
80 lat – 42 osoby (17 z chorobą Alzheimera, tj. 40,5%). 

(dowód: akta kontroli str. 323-326) 

Bezpośrednie koszty opieki nad wszystkimi pacjentami Zakładu w 2014 r. wynosiły 
szacunkowo2 1.479.058,79 zł, z czego 812.253 zł dotyczyło opieki nad pacjentami  
z chorobą Alzheimera. W 2015 r. koszty te wynosiły odpowiednio 1.515.685,17 zł  
i 818.477 zł3. Koszty opieki ogółem w tym okresie wzrosły w Zakładzie o 36.626,38 
zł (2,5%) i były wyższe od kosztów zrefundowanych przez OW NFZ, tj. sumy 
płatności z tytułu umów SPO i PSY: w 2014 r. o 69.047,09 zł, a w 2015 r. 
o 95.673,57 zł. 
Dzienny, średni koszt opieki nad pacjentem Zakładu (niezależnie od stwierdzonej 
choroby) został oszacowany w 2014 r. na 82,22 zł, a w 2015 r. – na 83,75 zł (wzrost 
o 1,53 zł, tj. o 1,9%). Koszt opieki był wprost powiązany z okresem pobytu danej 
osoby w Zakładzie. Nie stwierdzono zależności między wiekiem pacjenta  
a kosztem świadczonej opieki. 
Wpłaty świadczeniobiorców za pobyt w Zakładzie wyniosły w 2014 r. 770.513,83 zł, 
a w 2015 r. – 814.511,63 zł, tj. wzrosły o 43.997,80 zł (o 5,7%). Wynik NZOZ na 

                                                      
2 NZOZ prowadził księgi rachunkowe oddzielnie dla Ośrodka Zdrowia i Zakładu. Koszty opieki nad pacjentami 
Zakładu zostały obliczone poprzez odjęcie od łącznych kosztów funkcjonowania Zakładu kosztów związanych  
z wykonywaniem świadczeń z zakresu hospicjum domowego i rehabilitacji leczniczej, a także przypisanych do 
nich kosztów poniesionych na usługi telekomunikacyjne, energię, gaz i wodę. 
3 Koszt udzielonych świadczeń obliczono proporcjonalnie do liczby udzielonych świadczeń. 
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działalności polegającej na prowadzeniu Zakładu wyniósł w 2014 r. 701.466,74 zł,  
a w 2015 r. – 718.838,06 zł, tj. wzrósł o 17.371,32 zł (o 2,5%). 

(dowód: akta kontroli str. 295-327) 

W dokumentacji medycznej pacjentów z grupy wiekowej powyżej 60 roku życia, 
korzystających w NZOZ w latach 2014-2015 z podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ), lekarze nie odnotowywali informacji wskazujących na zaburzenia pamięci.  
W czterech przypadkach w dokumentacji zawarto zapisy dotyczące skierowania 
osoby do psychologa w celu przeprowadzenia testu MMSE4 (po jednym przypadku 
rocznie w latach 2012-2015). Oprócz tego, w jednym przypadku z 2012 r. ww. 
badanie zostało przeprowadzone w wyniku skierowania osoby do psychologa przez 
psychiatrę. W przypadku każdego z pięciu badań psycholog wykonał test MMSE,  
w trzech badaniach wykonano Test Rysowania Zegara. W celu dokonania diagnozy 
psychologicznej korzystano również z metod: FAST, MSOFP, SPCh, ACE-R oraz 
TTO5 (po jednym razie). Oprócz przeprowadzanych w każdym przypadku wywiadu  
i obserwacji, w trakcie badania danego pacjenta stosowano od jednej do czterech  
z powyższych metod. Każde z pięciu badań dokonanych przez psychologa 
wykazało łagodne lub umiarkowane zaburzenia funkcji poznawczych u pacjenta, 
jednak nie potwierdziło występowania choroby Alzheimera. Opinie zostały wydane 
przez psychologa po czterech z pięciu przeprowadzonych badań. Wynik piątego 
badania, bez sporządzenia opinii, przekazano lekarzowi POZ.  

(dowód: akta kontroli str. 332) 

Dyrektor NZOZ wyjaśnił: W dokumentacji medycznej NZOZ w podstawowej  opiece 
zdrowotnej (POZ) nie odnotowujemy danych [wskazujących na zaburzenia pamięci 
u pacjentów z grupy wiekowej powyżej 60 roku życia], gdyż nasze podejrzenia nie 
są potwierdzone przez specjalistów (nie potwierdzają się w badaniach 
specjalistycznych, że pacjent jest chory na chorobę Alzheimera). Dane uzyskiwane 
od rodziny to tylko sugestie a nie pewniki, a tylko takie dane umieszczamy  
w dokumentacji medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 420-424) 

W latach 2014-2015 z podstawowej opieki zdrowotnej korzystało trzech pacjentów 
ze stwierdzoną uprzednio chorobą Alzheimera6. W odniesieniu do tych osób lekarze 
POZ podejmowali następujące działania: przepisywanie leków, kierowanie na 
badania (do poradni psychiatrycznej, do szpitala – z podejrzeniem schizofrenii jako 
choroby towarzyszącej, na badania diagnostyczne), wystawienie wniosków na 
pieluchomajtki, wydawanie zaświadczeń (do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, na komisję lekarską). W dokumentacji medycznej pacjentów nie 
zamieszczono zapisów na temat wsparcia udzielonego pacjentowi i jego opiekunom. 

(dowód: akta kontroli str. 329-331) 

Dyrektor NZOZ wyjaśnił: W podstawowej opiece zdrowotnej przy podejrzeniu 
choroby Alzheimera pacjent jest kierowany do poradni psychiatrycznej lub 
neurologicznej. Po potwierdzeniu rozpoznania choroby Alzheimera, poradnie 
udzielają wstępnych zaleceń, wskazówek postępowania z chorymi. W POZ  
w dalszym czasie uzupełniamy te zalecenia, w zależności od sytuacji pacjenta  
i problemów, z którymi styka się rodzina. Informacji udziela lekarz POZ w zależności 
od potrzeb (porady ustne). 

(dowód: akta kontroli str. 420-424) 

                                                      
4 MMSE – Mini Mental State Examination (Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego). 
5 FAST – Przesiewowy Test Afazji, MSOFP – Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych, SPCh – Skala 
Pamięci Choynowskiego, ACE-R – Skala Funkcjonowania Poznawczego, TTO – Testy Triady Organicznej.  
6 Jeden z nich zmarł w 2014 r. 
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Z badania dokumentacji 20 pacjentów7 Zakładu, u których zdiagnozowano chorobę 
Alzheimera wynika, że na 15 czerwca 2016 r. (data badania) dziewięciu z nich 
przebywało w Zakładzie, jeden – po 32 dniach pobytu – został przeniesiony na 
oddział neurologiczny szpitala, a pozostałych 10 zmarło. Osoby z chorobą 
Alzheimera aktualnie przebywające w Zakładzie, spędziły w tej placówce od 216 do 
847 dni, tj. średnio 438 dni, natomiast osoby, które zmarły do 15 czerwca 2016 r. – 
od 107 do 1281 dni, tj. średnio 632 dni. Różnice dotyczące długości pobytu ww. 
osób wynikały z dwóch czynników: stanu zdrowia w dniu przyjęcia do Zakładu oraz 
tempa rozwoju choroby Alzheimera i chorób towarzyszących. 
Sposób i tryb przyjmowania ww. osób do Zakładu był zgodny z wymogami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do 
zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych8. W każdym 
zbadanym przypadku świadczeniobiorca składał do Zakładu skierowanie 
wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego załączono 
prawidłowo wypełniony wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz 
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. Miesięczna opłata 
za pobyt w Zakładzie, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której 
mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych9, została w każdym przypadku ustalona 
przez kierownika zakładu w prawidłowej wysokości, na podstawie decyzji organów 
instytucji emerytalno-rentowych ustalających wysokość świadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 333-341) 

Badanie dokumentacji wykazało, że przyjęcia do Zakładu i wypisu każdego  
z 20 pacjentów dokonywał lekarz chorób wewnętrznych. W trakcie pobytu  
w Zakładzie wszyscy pacjenci korzystali z regularnych porad lekarza chorób 
wewnętrznych, który zlecał wykonywanie badań krwi, moczu, EKG i innych badań 
diagnostycznych w zależności od okresu pobytu w Zakładzie oraz rozwoju choroby 
Alzheimera i chorób towarzyszących (od jednej do 34 porad internisty). Wszyscy 
pacjenci korzystali z porad lekarza psychiatry (od jednej do 18 porad). Do 
dokumentacji medycznej 12 pacjentów załączono również karty informacyjne  
z leczenia szpitalnego sprzed pobytu w Zakładzie (dotyczące zespołów otępiennych, 
w większości typu Alzheimera). 
Wszystkim pacjentom Zakładu zapewniono dostęp do terapii zajęciowej oraz 
zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Ze względu na zły stan zdrowia dziewięciu 
pacjentów, którego konsekwencją był brak możliwości współpracy z terapeutą,  
w terapii zajęciowej uczestniczyło 11 osób. Polegała ona na wykonywaniu ćwiczeń 
pamięci, ćwiczeń w kręgu, ćwiczeń z piłką i z piłką-„gniotką” oraz uczestniczeniu  
w zajęciach manipulacyjnych. Z tego samego powodu 11 pacjentów uczestniczyło  
w zabiegach kinezyterapii, które polegały głównie na spacerowaniu, wykonywaniu 
ćwiczeń na rotorze, ćwiczeń ogólnousprawniających, samowspomaganych  
i w odciążeniu. Z zapisów umieszczonych w kartach usprawnienia pacjenta wynika, 
że pacjenci uczestniczyli w terapii zajęciowej od 17 do 335 razy, a w zabiegach 
kinezyterapii – od 23 do 362 razy. Osoby brały udział w terapii zajęciowej  
i zabiegach kinezyterapii regularnie lub z przerwami wywołanymi okresowym 
pogorszeniem stanu zdrowia. Czterech pacjentów Zakładu korzystało z zabiegów 
fizykoterapii: lampa sollux, lampa bioptron, laser i pole magnetyczne. 
Dla 12 z 20 ww. pacjentów przeprowadzono testy MMSE. Uzyskano w nich wyniki 
od siedmiu do 14 punktów (w skali od 0 do 30 punktów). 

(dowód: akta kontroli str. 333-341) 

                                                      
7 Po 10 przypadków dla każdego roku objętego kontrolą. 
8 Dz. U. poz. 731. 
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm. 
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Dyrektor NZOZ wyjaśnił m.in.: Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji 
Towarzystw Neurologicznych10 u wszystkich osób należy przeprowadzić ocenę 
czynności poznawczych (siła zalecenia A), wykonując w pierwszej kolejności 
badanie przesiewowe. Następnie, jeżeli zachodzi konieczność, na ogół w bardzo 
wczesnej fazie otępienia oraz w rozpoznaniach niepewnych, praktykuje się badanie 
pogłębione - neuropsychologiczne (siła zalecenia B)11. W badaniu przesiewowym 
najczęściej stosuje się Krótką Skalę Oceny Stanu Umysłowego – MMSE. Jest ona 
wrażliwa na dysfunkcje wynikające z uszkodzenia obszarów korowych mózgu – 
choroba Alzheimera12. Zaletą skali jest również polska normalizacja13, a także 
możliwość zakupienia oryginalnych arkuszy w Pracowni Testów Psychologicznych.  
Ośmiu z 20 pacjentów nie zostało przebadanych testem MMSE z następujących 
powodów: całkowite zniesienie mowy (afazja) u pacjentów P.H., Ch.Z., brak 
współpracy (agresja/dysforia14 każdorazowo podczas próby badania) u pacjentów 
K.J., J.W., M.L., brak współpracy (nastrój depresyjny – brak odpowiedzi na 
zadawane pytania każdorazowo podczas próby badania) u pacjentów W.M., K.D., 
pacjent S.M. przekazany do szpitala. Wyniki testu MMSE są z łatwością 
interpretowane przez personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantki) i są 
wykorzystywane podczas leczenia oraz sprawowania opieki nad pacjentami. 
Odnosząc wynik testu MMSE do Globalnej Skali Deterioracji15 można określić 
aktualne stadium choroby i dalszy jej rozwój. (…) Nie stosowano innych testów do 
pomiaru funkcji poznawczych oprócz przesiewowego testu MMSE, co jest 
podyktowane stanem pacjenta (zaawansowane otępienie).  

(dowód: akta kontroli str. 420-424) 

W 18 z 20 powyższych przypadków, na podstawie obserwacji dokonanych przez 
lekarza psychiatrę, pielęgniarkę oddziałową i kierownika Zakładu, psycholog 
sporządził wywiad NPI-NH16, tj. kwestionariusz na temat występowania 
psychopatologii u pacjentów z zaburzeniami mózgowymi, obejmujący dziesięć 
obszarów behawioralnych (urojenia, halucynacje, pobudzenie/agresja, depresja/ 
dysforia, lęk, nadmierna radość/euforia, apatia/obojętność, odhamowanie, 
drażliwość/chwiejność, odbiegające od normy zachowania ruchowe) oraz dwa 
obszary neurowegetatywne (zaburzenia snu i zachowania w nocy, zaburzenia 
apetytu i jedzenia). W ww. przypadkach przeprowadzono również badanie za 
pomocą opaski SenseWear monitorującej dobową aktywność fizyczną i styl życia 
osoby w ciągu 24 godzin, bez przerw w trakcie rejestracji (dalej: badanie SWR).  
U dwóch pozostałych pacjentów wywiad NPI-NH i badanie SWR nie zostały 
przeprowadzone ze względu na ich zły stan zdrowia (brak współpracy).  

(dowód: akta kontroli str. 333-381) 

W dokumentacji ww. 20 pacjentów Zakładu nie zawarto informacji na temat 
wskazówek dotyczących zasad postępowania z chorymi na chorobę Alzheimera 
udzielonych osobom bliskim (opiekunom). W toku kontroli przedstawiono dostępne 
w Zakładzie książki, poradniki i materiały edukacyjne, udostępniane opiekunom 
osób z chorobą Alzheimera: Diagnostyka i leczenie otępień – rekomendacje zespołu 
ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Choroba Alzheimera – 
pytania i odpowiedzi, Poradnik dla opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera, 
Zaburzenia zachowania w chorobie Alzheimera – poradnik dla opiekunów, Jak 
radzić sobie z chorobą Alzheimera – poradnik dla opiekunów, Dieta w chorobie 

                                                      
10 Europan Federation of Neurological Societis - EFNS 
11 Hort i in., 2010. 
12 Folstein, Folstein, Fanjiang, 2009. 
13 Stańczyk, 2010. 
14 Zaburzenia nastroju przejawiające się drażliwością, gniewem, płaczliwością i zachowaniem agresywnym. 
15 Reisberg i wsp. Global Deterioration Scale – GDS (1982). 
16 Neuropsychiatric Inventory - Nursing Homes, tj. w wersji dla domów opieki. 



 

8 

Alzheimera, Dlaczego osoby z chorobą Alzheimera chudną? – poradnik żywieniowy 
dla rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera, Ćwiczenia usprawniające pamięć  
i inne funkcje poznawcze oraz Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe i inne 
procesy poznawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 331-341, 382-403) 

Dyrektor NZOZ wyjaśnił: Podczas przyjmowania pacjenta do ZOL/ZOL-PSY, 
kierownik Zakładu przeprowadza szczegółowy wywiad z rodziną, który dotyczy 
przebiegu choroby Alzheimera ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie  
z sytuacją opieki w domu. Następnie rodzina otrzymuje informację o zasadach 
opieki i leczenia panujących w Zakładzie, o możliwości rozmowy z lekarzami  
i pielęgniarkami, pomocy psychologicznej oraz o dostępności materiałów 
edukacyjnych. Jeżeli rodzina, w trakcie pobytu pacjenta w Zakładzie zgłasza 
szczególnie ważny dla niej temat, to rozmowy są prowadzone przez ww. osoby 
(zależnie od specyfiki problemu). Jak dotąd nie spotkano się z wymogiem 
odnotowywania tych informacji w dokumentacji medycznej pacjenta.  

(dowód: akta kontroli str. 416-419) 

Badanie wykazało zgodność zapisów dokonanych w indywidualnej dokumentacji 
medycznej17 pacjentów Zakładu z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  
oraz sposobu jej przetwarzania18 w zakresie oznaczenia świadczeniodawcy, 
pacjentów, osob udzielających świadczeń zdrowotnych, dat dokonanych wpisów, 
informacji dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz procesów diagnostycznych, 
leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 333-341) 

Personel Zakładu uczestniczył w następujących szkoleniach i kursach dotyczących 
opieki nad osobami starszymi: 

 w szkoleniu specjalizacyjnym Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – dwie 
osoby (w latach 2006-2008 i 2012-2014),  

 w kursie specjalistycznym Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem  
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego – cztery osoby (w latach 2014-
2015),  

 w kursach kwalifikacyjnych: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna 
opieka – jedna osoba (w 2011 r.), Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 
10 osób (w latach 2007-2013), Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – dwie osoby 
(w latach 2012-2014), Pielęgniarstwo zachowawcze – trzy osoby (w latach 2011-
2012). 

Kwestie przebiegu chorób otępiennych, w szczególności choroby Alzheimera, były 
przedmiotem nauczania w trakcie szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej i kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo opieki długoterminowej. 
Powyższe szkolenia i kursy zostały zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie19 oraz Medyczne 
Centrum Kształcenia „Wiedza" w Sandomierzu (dalej: MCK „Wiedza”). Łącznie 
uczestniczyło w nich 15 pracowników ZOL.  
Dwie z ww. osób wzięły również udział w IV Wojewódzkich Spotkaniach Naukowo-
Szkoleniowych pod nazwą Opieka długoterminowa płaszczyzną do działań 
interdyscyplinarnych, zorganizowanych przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek  
i Położnych oraz Szpital Powiatowy w Chmielniku w dniu 7 października 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 47-70, 405-412) 

                                                      
17 Dokumentacja prowadzona w postaci papierowej. 
18 Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm. 
19 Placówka szkoleniowa w Tarnobrzegu. 
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Ponadto, cztery pielęgniarki POZ uczestniczyły w kursie specjalistycznym w ramach 
Projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, zorganizowanym w dniach od 13 do 
30 września 2014 r. przez MCK „Wiedza”. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-46) 

W NZOZ nie przeprowadzano badań satysfakcji pacjentów i ich rodzin w zakresie 
leczenia choroby Alzheimera i udzielonego im wsparcia. 
Dyrektor NZOZ wyjaśnił: NZOZ nie przeprowadzał badań na temat satysfakcji 
pacjentów i ich rodzin w zakresie leczenia choroby Alzheimera i udzielonego im 
wsparcia. Z licznych podziękowań i wyrazów wdzięczności rodzin można 
wnioskować, że poziom zadowolenia z leczenia oraz opieki nad chorymi jest 
zadowalający. Świadczy o tym również długie przebywanie pacjentów w Zakładzie, 
często do końca ich życia. Z uwagi na upośledzenie funkcji poznawczych osoby  
z chorobą Alzheimera nie są w stanie dokonać oceny satysfakcji, dlatego w takich 
badaniach warto brać pod uwagę wymiar jakości życia, czyli ogólny stan i poziom 
funkcjonowania pacjenta warunkowany leczeniem oraz opieką w Zakładzie.  

 (dowód: akta kontroli str. 416-419) 

NZOZ „Medyk” zawarł umowę z Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  w Sandomierzu (dalej: ZOZ)20 w zakresie świadczenia usług z zakresu 
konsultacji specjalistycznych oraz ewentualnych zabiegów i badań udzielanych 
w poradniach specjalistycznych ZOZ, zlecanych przez NZOZ21. Umowa dotyczy 
czterech poradni: chirurgicznej, neurologicznej, ortopedycznej i zdrowia 
psychicznego. Zgodnie z ww. umową, NZOZ dowozi pacjentów na umówione 
konsultacje we własnym zakresie i na własny koszt, a wycena zleconych usług jest 
dokonywana według cen umownych ZOZ, określonych w cenniku usług 
stanowiącym, że cena porady lekarskiej w poradni specjalistycznej lub SOR wynosi 
57 zł22 i nie obejmuje badań ani zabiegów zleconych przez lekarza (ewentualne 
badania i zabiegi są rozliczane według cen obowiązujących w ZOZ). 
W latach 2014-2015 ZOZ wystawił osiem faktur z tytułu porad lekarskich w trzech 
poradniach specjalistycznych i związanych z nimi dodatkowych badań 
diagnostycznych na łączną kwotę 878 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 36-40, 404) 

4.2.  NZOZ nie współpracował z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii ani 
neurologii. 
Dyrektor NZOZ wyjaśnił: Pacjenci kierowani są do ZOL/ZOL-PSY już z postawioną 
diagnozą. Dalsze leczenie jest prowadzone i modyfikowane przez lekarzy 
pracujących w Zakładzie (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra). 
Jeżeli rodzina zgłasza potrzebę dodatkowej konsultacji chorego, lekarz prowadzący 
zawsze wyraża zgodę. Konsultację organizuje rodzina. 

 (dowód: akta kontroli str. 416-419) 

NZOZ zawarł z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Koprzywnicy dwa porozumienia 
dotyczące zapewnienia dostępu do interwencji pracownika socjalnego: 

 w dniu 14 października 2011 r. w celu współpracy w zakresie świadczeń 
opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, na czas trwania umowy z NFZ, tj. do 
31 grudnia 2016 r., 

                                                      
20 ZOZ nosi obecnie nazwę „Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu”, www.sand.pl.  
21 Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Okres jej obowiązywania zmieniano 
aneksami: z dnia 17 września 2010 r. – do dnia 31 grudnia 2013 r., aneksem z dnia 19 października 2011 r. – na 
czas nieokreślony. 
22 Do dnia 30 czerwca 2012 r. – 50 zł. 

http://www.sand.pl/
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 w dniu 28 kwietnia 2014 r. w celu współpracy w zakresie świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych, świadczeń z opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień oraz świadczeń z opieki paliatywnej i hospicyjnej, na czas określony 
od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

Dyrektor NZOZ wyjaśnił: Porozumienie NZOZ z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Koprzywnicy jest wymogiem podyktowanym kontraktem z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. W praktyce interwencja pracownika socjalnego miała miejsce 
tylko raz i dotyczyła umieszczenia pacjentki w Domu Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu. Procedura nie została jednak ukończona – pacjentka nie wyraziła 
zgody i do dnia dzisiejszego przebywa w Zakładzie.  

 (dowód: akta kontroli str. 416-419) 

Poza Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy23, 
którego Prezesem jest Marek Majkowski, NZOZ nie współpracował w zakresie 
leczenia osób z chorobą Alzheimera i wsparcia dla ich rodzin z innymi organizacjami 
pozarządowymi ani z jednostkami samorządu terytorialnego.  
Dyrektor NZOZ wyjaśnił: Żadna z ww. instytucji nie wykazywała zainteresowania  
i chęci do współpracy.  

 (dowód: akta kontroli str. 416-419) 

Zgodnie z informacją udzieloną przez burmistrza miasta i gminy Koprzywnica, 
przedstawiciele NZOZ nie kierowali do gminy Koprzywnica wniosków o nawiązanie 
współpracy w ramach programu WIGOR-Senior i nie podejmowali innych inicjatyw. 
W związku z tym gmina Koprzywnica nie przekazywała NZOZ środków finansowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 429-430) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Podjęcie przez NZOZ współpracy z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii 
i neurologii oraz jednostkami samorządu terytorialnego mogłoby wpłynąć pozytywnie 
na kompleksowość opieki nad pacjentami Zakładu cierpiącymi na chorobę 
Alzheimera i inne choroby otępienne, stając się jednocześnie istotnym elementem 
wsparcia dla rodzin (opiekunów) tych osób. 

Dobrą praktyką był udział personelu NZOZ w szkoleniach i kursach związanych  
z opieką nad osobami starszymi, który nie wynikał z obowiązków objętych umowami 
zawartymi z OW NFZ.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 o ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

                                                      
23 Odrębna kontrola w zakresie opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera i wsparcia dla ich rodzin 
została przeprowadzana w Stowarzyszeniu, w związku z czym ocena działalności w powyższym zakresie 
została sformułowana w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Stowarzyszenia. 
24 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kielce, dnia 22 lipca 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 
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